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1. Introducció i contextualització  

 

L'accés a l'energia està directament lligat al benestar de les persones. L'energia és necessària 

per cuinar, per conservar els aliments, per tenir aigua calenta sanitària i per poder fer ús de 

sistemes de climatització, serveis bàsics que tota llar hauria de possibilitat de cobrir per 

assegurar-se unes condicions mínimes de confort.  

 

Des de l'esclat de la crisi, la pobresa energètica s'ha convertit en un dels principals problemes 

socials i econòmics a Espanya. Segons l'Associació de Ciències Ambientals, una llar es troba en 

situació de pobresa energètica quan els seus membres no poden mantenir els serveis mínims 

de la llum, aigua i / o gas per a la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, o bé destinen 

gran part dels seus ingressos a pagar aquestes factures i es queden sense recursos per cobrir 

altres necessitats bàsiques. Es tracta d'un problema que afecta especialment persones i 

famílies en situació de vulnerabilitat, i col·lectius concrets com nenes i nens, gent gran i 

persones amb malalties cròniques. 

 

La pobresa energètica és provocada fonamentalment per tres factors: l'augment dels preus de 

l'electricitat propiciat pel model erràtic del sistema elèctric espanyol, la disminució o manca 

de renda familiar i l'escassa adequació dels habitatges per a l'eficiència energètica.  

 

Segons Eurostat, l'electricitat espanyola per a les llars és la quarta més cara de tot Europa, tan 

sols per darrere de Dinamarca, Alemanya i Irlanda, i Espanya és el país on el preu de 

l'electricitat augmenta més que la mitjana europea. Tan sols en els últims sis mesos el preu de 

la factura va augmentar 14,75 euros de mitjana, arribant a l'octubre una factura mensual 

mitjana de 74,78 euros, tal com ha assenyalat FACUA-Consumidors en Acció. 

 

La liberalització del sector elèctric el 1997 va consolidar un mercat elèctric en el qual els 

ciutadans no paguen per l'electricitat un preu relacionat amb el seu cost real, sinó que aquest 

és el resultat de pràctiques derivades d'un sistema amb una notable opacitat. Aquestes 

pràctiques estan orientades a maximitzar els beneficis de l'oligopoli elèctric, on unes poques 

empreses concentren els segments de generació, distribució i comercialització. 
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Per la seva banda, des de 2008 les tres majors comercialitzadores s'han embutxacat més 

56.000 milions d'euros en beneficis, alhora que sostenen un deute milionari amb la ciutadania 

 

Catalunya és, entre les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, una de les més afectades 

per la crisi econòmica. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200 mil llars tenen 

tots els membres a l’atur, i 95 mil d’aquestes llars no perceben cap ingrés. 

 

Sumant a totes aquestes casuístiques que més del 50% del parc d'habitatges a Espanya està 

construït sense criteris d'eficiència energètica, i el 16% presenten humitat, goteres o altres 

problemes derivats d'un mal aïllament. 

 

Aproximadament un 7% de les llars de Barcelona que tenen dificultats o no poden mantenir 

l’habitatge en les condicions adequades de temperatura per raons econòmiques segons la 

darrera enquesta de condicions de vida. ECAS (Entitats catalanes d’acció social) estima que el 

40% del pressupost de les famílies vulnerables es destina a pagar els subministraments. És més 

del que es destina a habitatge en els casos que es beneficien d’un lloguer social. Més de la 

meitat (54,4%) de les llars catalanes en risc d’exclusió tenen dificultats per pagar el rebut de la 

llum i 3 de cada 10 s’han retardat en el pagament de les factures d’electricitat, gas i aigua. 

 

Les conseqüències derivades de la pobresa energètica fonamentalment tenen a veure amb: 

afeccions a la salut, disminució del rendiment físic i acadèmic, problemes socials i relacionals 

(intra i extrafamiliars), degradació dels edificis, increment de les emissions de CO2 (amb els 

conseqüents efectes sobre la salut pública), i deute excessiva. 
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2. Antecedents 

La realitat descrita amb anterioritat ha motivat a l’aparició de moviments socials a Catalunya 

com l’Aliança contra la Pobresa energètica que denuncia, dona veu i proporciona una xarxa de 

recolzament a persones han petit talls de subministrament. Una fita clau de la seva tasca ha 

estat la presentació de la llei 24/2015 al parlament que, entre altres coses, obliga a la garantia 

del servei bàsic mentre duri la situació d’exclusió residencial d’una família. Aquesta llei 

autonòmica és probablement el desenvolupament legislatiu de pobresa energètica més 

important de l’estat en els últims anys. 

 

És en aquest context la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar la pobresa energètica i 

l’emergència habitacional, és una norma que suposa una millora evident en la protecció contra 

la pobresa energètica dotant de la garantia del principi de precaució i la coresponsabilitat de 

les companyies subministradores.  

Aquesta llei és coherent amb l'article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix 

que tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la 

seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a atenció mèdica i als 

necessaris serveis socials municipals.  

En el mateix sentit es pronuncia l’article 11 del Pacte internacional dels drets econòmics, 

socials i culturals (PIDESC), reconeixent el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per 

a ella mateixa i per a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge, i també a 

una millora constant de les seves condicions de vida. El Comitè DESC incorpora a l'Observació 

General nº 4 els subministraments bàsics com un element bàsic del dret a un habitatge digne i 

adequat. 

També la UE a la Directiva 2009/72/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 

2009, sobre normes comuns pel mercat interior de l'electricitat estableix el mandat de garantir 

una protecció adequada als consumidors vulnerables d’energia elèctrica. Així mateix, la 

Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a 

l'eficiència energètica, estableix que s'ha d' assegurar que els consumidors vulnerables 

d'energia elèctrica tinguin accés als beneficis que suposa una major eficiència energètica.  



 

6 
 

El compromís municipal amb les normatives i l’aplicació de la llei 24/2015 és redundant i ferm, 

element pel qual ha fet que l’Ajuntament de Barcelona hagi presentat diferents iniciatives, 

accions i mesures de govern destinades a donar resposta a la pobresa energètica de la nostra 

ciutat i dels nostres veïns i veïnes.  

Avui es presenta una mesura que esdevé en dos grans línies d’acció: 1) La instrucció de 

desplegament de la llei 24/2015 i 2) els Punts d’Assessorament Energètic i de garantia de 

subministraments bàsics (PAE),  fomentats en l’experiència pilot inicial de l’hivern 2015-2016.  

 

La instrucció del desplegament de la llei 24/2015 ens dota de la cobertura legal per exigir que 

les companyies subministradores exerceixin l’aplicació de la llei i poder emetre la sanció 

corresponent si les mateixes no ho fan de manera efectiva, les multes coercitives i sancions 

poden arribar fins els 100.000 euros, i la instrucció és una eina més per a fer-ho efectiu.  

En segon lloc s’ha treballat per redimensionar els PAE’s per oferir una atenció personalitzada 

a la ciutadania en matèria de pobresa energètica i poder garantir l’equitat d’informació i 

cobertura legal a les veïnes de Barcelona davant les empreses subministradores.   
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3. Balanç dels Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica 

Durant els mesos d’hivern desembre 2015-març 2016)  es van obrir quatre d’aquests Punts 

d’Atenció a la Pobresa Energètica (PAPE) en els quatre territoris de la ciutat de Barcelona que 

presentaven una major prevalença dels factors que causen la pobresa energètica: Nou Barris, 

Sant Andreu, Sant Martí i al barri de la Marina del Prat Vermell del districte de Sants-Montjuic.  

El elements d’intervenció estaven centrats en: informació, assessorament i intervenció 

personalitzada sobre drets energètics i pobresa energètica.  

Així mateix aquest servei s’implementava comptant amb un programa d’inserció sociolaboral 

desenvolupat en els primers 7 mesos del 2016 i adreçat a la formació de col·lectius amb 

especials dificultats per a l’accés al mercat laboral que, després d’un procés formatiu de 

requalificació professional, desenvolupaven el servei d’intervenció a les llars de persones que 

pateixen pobresa energètica a Barcelona que s’integrava dins les funcions dels PAPE’s.  

El balanç d’aquesta primera experiència pilot , tot i esser una prova pilot amb una duració 

temporal i extinció territorial delimitada, ha estat positiu i amb uns resultats concrets que 

responen als objectius del projecte. Els més destacables són: 

- 3.100 llars han rebut intervenció directe com a consumidors vulnerables, amb 

assessorament específic s´obre: el sistema tarifari, hàbits en l’eficiència energètica, 

consum energètic, drets del consumidor i drets de la llei 24/2015. 

 

- 454 gestions de suspensió de subministrament o prevenció de la mateixa. La tasca 

fonamentalment ha estat l’acompanyament capa la regularització de les llars 

vulnerables envers la garantia dels drets dels subministraments bàsics.  

 

- Detecció de 220 expedients de vulneració de la llei 24/2015 que segueixen el 

procediment sancionador reflectit a la instrucció del desplegament de la mateixa llei.  

 

En l’actualitat, i tenint en compte el balanç del servei dut a terme l’any passat i la legislació 

vigent s’ha redefinit el projecte d’atenció amb els anomenats Punts d’Assessorament Energètic 

i de garantia de subministraments bàsics (PAE), l’objectiu principal de les mateixes oficines és 

actuar de manera: centralitzada, coordinada i de proximitat territorial en un únic servei que 

doni garantia dels drets energètics de les veïnes i veïns de la ciutat.  
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4. Objectius del servei.  

Els PAE seran un servei municipal especialitzat en tres branques d’actuació: 1) La informació 

generalitzada envers els drets energètics de la ciutat de Barcelona 2) l’assessorament  

personalitzat per la detecció i reducció de la pobresa energètica 3) La intervenció en les llars 

de les famílies vulnerables per prevenir la perpetuat de la situació en el temps. 

L’objectiu del servei és combatre la situació de pobresa energètica, garantir els drets que 

contempla la legislació vigent pel que fa a l’accés als subministraments bàsics, i millorar 

l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona, especialment de les més vulnerables. Així 

mateix, l’assoliment d’aquest objectiu general permet també promoure la inserció ocupacional 

de persones amb especial dificultat d’accés al mercat laboral que formaran part del personal 

d’aquest projecte.   

Objectius específics: 

1. Detectar situacions de pobresa energètica o de risc potencial de patir-ne a partir d’un 

diagnòstic específic en relació a les causes principals que emmarquen la situació. 

2. Garantir l’accés als subministraments bàsics amb especial atenció a les famílies més 

vulnerables de la ciutat de Barcelona. 

3. Detecció de l’incompliment de la legislació vigent per part de les companyies 

subministradores i assessorar i acompanyar a les persones usuàries, en la defensa dels seus 

drets i en la denúncia dels incompliments. 

3. Millorar la gestió energètica de les llars i optimitzar els serveis de subministraments 

associats a través d’accions d’informació, orientació i capacitació de les persones.  

4. Ajustar la despesa energètica a les necessitats i tipologia de les llars, especialment important 

en les llars que pateixen pobresa energètica.  

5. Augmentar l’eficiència energètica dels habitatges.  

6. Requalificar professionalment a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral oferint 

una primera experiència en el sector de l’energia i de l’atenció al client dins el camp dels nous 

nínxols d’ocupació vinculats als greenjobs. 
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7. Impulsar el treball comunitari des de la proximitat per tal de millorar la prevenció en la 

detecció i resposta a la pobresa energètica. Així com enfortir i ampliar els circuits d’informació, 

assistència i recolzament comunitari a la població vulnerable. 

Població destinatària: 

El projecte s’adreça al conjunt de la ciutadania de Barcelona, però amb especial atenció a 

aquelles persones que en l’actualitat pateixen pobresa energètica i en les que es contempla 

una situació de risc d’exclusió social: 

 Persones que tenen dificultats econòmiques i laborals derivades de situacions 

puntuals o estructurals com: l’atur de llarga durada, finalització de prestacions socials, 

manca d’ingressos econòmics, etc.  

 Persones que viuen en habitatges construïts sense criteris d'eficiència energètica, i 

que presenten per tant: humitat, goteres o altres problemes derivats d'un mal 

aïllament.  

 Persones en situació de dependència (persones grans, persones amb discapacitat) o 

amb dependència energètica requerint de l’ús quotidià d’un aparell electrònic per un 

desenvolupament òptim de la seva vida diària.  

 Famílies amb menors a càrrec, especialment famílies monoparentals. 
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5. Descripció del servei 

5.1 Informació general del servei: 

Una de les principals novetats dels PAE és l’obertura anual del servei i l’extinció territorial dels 

mateixos en 10 punts de la ciutat, amb una major prevalença de patir pobresa energètica i les 

seves conseqüències físiques, socials, sanitàries i educatives.   

 

La distribució territorial de les mateixes serà: dos PAE a Nou Barris i una a Sant Andreu, a Sant 

Marti, Ciutat Vella, Eixample, Gràcia i Horta Guinardó, i dos més que cobriran els districtes de 

Sarrià-Sant Gervasi, i de  Les Corts amb Sants-Montjuïc.  

 

L’import total del pressupost: 4.450.380€ (anys 2016-2018, IVA inclòs) prorrogable. 

5.2 Categories del servei: 

1. Servei d’Informació:  

 

Servei de primera atenció i d’informació realitzat per un informador/a especialitzat/da, que 

s’encarrega de:  

 

- Recepcionar i detectar les demandes de la ciutadania via presencial, telefònica o 

telemàtica envers els drets energètics. 

 

- Oferir atenció personalitzada a la ciutadania en matèria d’eficiència energètica.  

 

- Identificar les persones que pateixen situacions de pobresa energètica i oferir altres 

serveis més adequats dins del programa.  

 

2. Servei d’Assessorament: 

 

Servei especialitzat d’atenció individual a realitzar en espai confidencial on es disposi d’un 

telèfon i accés a un ordinador i impressora per tal de portar a terme les accions de millora en 

el mateix moment. S’encarregarà de: 
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- Detectar situacions de greu vulnerabilitat o urgència en relació als subministraments 

bàsics de la llar: d’aigua, llum i gas.  

 

- Assessorament i acompanyament per a la realització de mesures que millorin 

l’eficiència energètica i el confort a la llar, gestió i optimització dels serveis de 

subministrament associats a l’habitatge, i altres gestions relacionades.  

 

- Derivar el cas a una intervenció a la llar si és necessari.  

 

- L’actuació davant la interrupció del servei i la regularització de situacions específiques 

(impossibilitat de poder demostrar un contracte de l’habitatge, situació del servei 

irregular, etc) 

 

- Gestió mediadora amb les companyies de subministrament davant d’incompliments 

de la llei 24/2015, sol·licitud de canvis de potència, etc. 

 

- Assessorament i gestió de les condicions contractuals dels subministraments bàsics.  

 

- Assessorament i gestió de les mesures existents en matèria de protecció al consumidor 

vulnerable. 

3. Servei d’Intervenció a la Llar 

  

El servei està dirigit a la població on es detecti algunes de les necessitats descrites a 

continuació:  

 

- Retard pagament subministraments energètics en els darrers 12 mesos.  

 

- Incapacitat de mantenir la temperatura adequada a la llar hivern i estiu.  

 

- Persones que viuen en habitatges construïts sense criteris d'eficiència energètica, i que 

presenten per tant: humitat, goteres o altres problemes derivats d'un mal aïllament.  

- I persones dependents energèticament. 

 

- Famílies amb infants o gent gran a la llar. 
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El Servei d’intervenció a la llar realitzat per un Agent Energètic especialitzat amb el suport d’un 

Agent Energètic en pràctiques realitzarà les següents accions:  

 

- Diagnosticar la situació de l’habitatge, la despesa i l’ús energètic de la família.  

 

- Receptar mesures estalviadores de baix cost que assegurin l’estalvi continuat.  

 

- Realitzar petites intervencions in situ (instal·lació material de baix cost).  

 

- Detectar i donar resposta a situacions de greu vulnerabilitat o urgència en relació als 

subministraments d’electricitat, gas i aigua amb una vinculació directa amb els serveis 

de rehabilitació de l’àrea d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Les accions específiques de tota la intervenció han d’incloure:  

 

- Assessorament en millora dels hàbits d’ús d’energia i aigua a la llar.  

 

- Accions relacionades amb les instal·lacions i equips a la llar. 

  

- Informació i acompanyament en altres tràmits com per exemple els ajuts de 

rehabilitació.  

 

- Instal·lació de mesures de baix cost que millorin l’eficiència energètica a l’habitatge.  

 

- Fer de vincle entre les persones usuàries i els serveis socials de l’ajuntament, així com 

en particular tramitar els informes de Serveis Socials, si s’escauen, per a garantir el 

subministrament i per als efectes necessaris en garantia dels drets legalment 

reconeguts.  

 

- Assessorament en la defensa dels seus drets i tramitació de les denúncies quan es 

considera que les empreses subministradores estan incomplint la legislació. 
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4. Programa d’Inserció Laboral 

 

Dirigit a 60 persones amb dificultat per accedir al  mercat laboral ordinari i al mateix temps 

estan essent  atesos en el Programa Làbora (organitzat en tres grups de 20 persones).  

 

El programa d’Inserció laboral es desenvoluparà en 3 períodes de 8 mesos i tindrà les següents 

fases:  

 

- Fase de Selecció que es portarà a terme en coordinació amb el Programa Làbora i 

assegurant l’adequació dels perfils professionals i competències de cada un dels 

candidats seleccionats pel Programa. L’organització adjudicatària del Lot de 

Coordinació serà la responsable en la selecció final i contractació de les 60 persones.  

 

- Fase de Formació que es portarà a terme a la sala de formació de l’entitat 

adjudicatària del Lot de coordinació i comptarà amb el següent temari:  

 

o 180 hores de formació teòrica durant 2 mesos en gestió energètica i mesures 

per a l’estalvi energètic que es realitzaran amb totes les persones 

conjuntament en una aula. Aquesta formació haurà de comptar amb el suport 

d’unitats formatives en suport pedagògic adient per la intervenció i adaptat a 

les capacitats del grup. Es treballarà cada unitat de forma pràctica i 

experiencial.  

 

o 20 hores de formació pràctica per persona durant 2 mesos en eficiència 

energètica i mesures per a l’estalvi en una llar.  

 

o 56 hores de formació en competències transversals durant 2 mesos. Es 

realitzarà, si s’escau, un programa d’aprofundiment en tecnologies de la 

informació i informàtica en aquelles persones que ho requereixin més. Es 

garantirà l’homogeneïtat dels continguts de la formació en cada un dels 

territoris a través del disseny i la supervisió de l’entitat líder del projecte.  

 

- Fase de pràctiques d’Intervenció a les llars: un cop realitzada la formació es realitzarà, 

en cada una de les zones d’intervenció, una estada de pràctiques en les que l’alumne 

format acompanyarà als i les professionals d’intervenció en el Front Office, 
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l’Assessorament o les Intervencions a les llars, segons capacitats, aptituds i 

preferències. Les entitats adjudicatàries de cada lot hauran de garantir l’espai, 

funcions i material a les persones en pràctiques almenys per 6 mesos, supervisant la 

seva tasca en coordinació amb els i les coordinadors/es de pràctiques de l’entitat 

adjudicatària del Lot de Coordinació  

 

5. Programa d’Intervenció Comunitària 

 

El programa d’Intervenció Comunitària pretén potenciar la mobilització i implicació de la 

ciutadania en la lluita contra la pobresa energètica.  

Per donar continuïtat i ampliar el radi d’acció del programa és necessària la implicació de la 

ciutadania, dels serveis i de les entitats del territori en un projecte comú: millorar la qualitat de 

vida i el benestar dels ciutadans que viuen en el territori i reduir combatre les conseqüències 

de la pobresa energètica.  

Per això és clau l’establiment de vincles, coordinació i dinamització de l’acció preventiva i 

educativa en temes de reduir el malbaratament energètic alhora que la pobresa energètica en 

l’entorn més proper en què s’inscriu el servei (associacions de veïns/es, escales de veïns/es, 

escoles, AMPAs, casals de barri, casals d’avis, etc.).  

 

Amb aquest objectiu, es preveu la promoció de la constitució de grups de persones actives en 

la lluita contra la pobresa energètica que acompanyin i donin continuïtat a les intervencions 

realitzades des del servei així com promoure una major sensibilització vers aquest fenomen a 

partir de:  

 

- Captació i formació a voluntaris/es en estratègies i eines de lluita contra la pobresa 

energètica en col·lectius vulnerables: Formació energètica + Aproximació Social  

 

- Intervenció amb col·lectius vulnerables:  

o Tallers d’Eficiència Energètica i d’ús racional de l’energia  

o Punts d’Informació Individualitzada  

o Intervenció i assessorament a la llar  

 

- Sensibilització ciutadana i incidència  
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5.3 Cartera de serveis específics: 

 

o Els serveis que haurà de gestionar l’adjudicatari/s d’acord amb l’objectiu abans descrit són 

els següents:  

 

o Gestions amb les companyies elèctriques: canvis de titularitat, canvi de comercialitzadora 

de referència, canvis de tarifa, discriminació horària, canvis de potència, eliminació de 

serveis extres, gestió bo social i derivació per gestió de butlletí.  

 

o Gestions amb les companyies de gas: canvi titular, canvi comercialitzadora de referència, 

eliminació serveis extres i gestió trams.  

 

o Gestions amb la companyia d’aigua: gestió tarifa social i gestió fons social.  

 

o Assessorament energètic a la llar: reduir el malbaratament energètic, autoproducció, 

autoconsum...  

 

o Monitorització energètica.  

 

o Educació en hàbits respecte l’ús d’electrodomèstics, etc.  

 

o Regulació Temperatura Caldera.  

 

o Regulació electrodomèstics.  

 

o Derivació a ajuts a petites reparacions (CSS).  

 

o Ajuts rehabilitació habitatge (Urbanisme).  

 

o Acompanyament a la gestió Ajuts petites reparacions (CSS), a la gestió de fons social de 

l’aigua (CSS), a la gestió d’ajuts rehabilitació habitatge i al butlletí elèctric.  

 

o Instal·lació de material: petites intervencions per un ús més racional de l’energia i millores 

de l’habitabilitat: col·locar burletes, canvi de punts de llum, canvi de diferencials ...  
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o Acompanyament en la tramitació de nous butlletins i de cèdules d’habitabilitat.  

 

o Fer de vincle entre les persones usuàries i els serveis socials de l’ajuntament, així com en 

particular tramitar els informes de Serveis Socials, si s’escauen, així com altres gestions 

relacionades amb la pobresa energètica.  

 

o Assessorament en la defensa dels drets de les persones usuàries i acompanyament i gestió 

en la tramitació de les denúncies.  

 

 


